
Generalforsamling Slangerup Badmintonklub den 15.09.2020 
 
Dagsorden i følge vedtægterne: 
 
1) Valg af dirigent og referent 
2) Bestyrelsens beretning for det forløbne år 
3) Forelæggelse af årsrapport (inkl. revideret regnskab) for det forløbne år til godkendelse 
4) Forelæggelse af bestyrelsens budget- og kontingentforslag for det kommende år til godkendelse 
5) Behandling af indkomne forslag 
6) Valg af formand (i ulige år og derfor ikke på valg) 
7) Valg af kasserer (i lige år) 
        Kim Isbye ønsker genvalg 
8) Valg af øvrige bestyrelsesmedlemmer (1 i ulige år og 2 i lige år) 
        Thomas Grenaa ønsker ikke genvalg 
            -Bestyrelsen anbefaler Lynett Grone 
        Susanne ønsker genvalg 
9) Valg af 1 suppleant til bestyrelsen gælder for 1 år 
    Claus Mahler ønsker genvalg 
10) Valg af revisor og revisorsuppleant gælder for 1 år 
    Jesper Nilausen ønsker genvalg 
    Lars Jung ønsker ikke genvalg 
11) Eventuelt 
    
Ad 1) 
Lars Jung blev valgt som dirigent og konstaterede at generalforsamlingen er lovligt indkaldt. 
Claus Mahler blev valgt som referent. 
Stemmetæller Claus Mahler konstaterede at alle 12 deltagere var stemmeberettigede.  
 
Ad 2) 
Formandens og de øvrige aktivitetsformænds beretning blev godkendt. 
 
Formands Beretning til generalforsamlingen den 15. september 2020: 

Sæsonen 19/20 begyndte godt, med en masse badmintonglade børn og voksne. Og vi havde igen i år en 
masse engagerede børn og voksne som deltog i såvel egne som andre turneringer og arrangementer rundt 
om på Sjælland. SB var som altid godt repræsenteret både på ungdom, senior og fra motionistafdelingen. Vi 
fik afviklet træningslejre, turneringer og sociale arrangementer, med stor succes.  

I efteråret kunne vi fejre klubbens 75 års jubilæum, med et brag af en fest for både unge og gamle. 

Men da vi ramte marts, blev vi, som resten af samfundet, tvunget til at lukke ned og holde afstand pga 
COVID-19.  

Det betød for os, som badmintonklub og forening, at vi gik glip af budgetteret indkomst fra arrangementer, 
som skulle være afviklet. Derudover måtte klubmesterskabet aflyses. Holdturneringer blev sat på pause og til 
sidst måtte afgøres, uden at de sidste kampe. Det var superærgerligt, for dem som havde potentiale, til at 
når helt til tops på præmieskamlen. Og for andre betød det overlevelse i den pågældende række. 

Uanset hvad har det påvirket, og påvirker det den måde vi er sammen på. Da vi åbnede op igen, var det 
med stramme restriktioner om hygiejne og afstand, som vi ikke er vant til i hallen. Det var og er dog en 
fornøjelse at se hvordan vi i SB passer på hinanden, spritter af, holder afstand osv.  

Med det sagt er Slangerup badminton fortsat en stor og velfungerende badmintonklub. Bestyrelsen består af 
en god blanding af køn, alder, erfaring og personligheder. 

Thomas har desværre valgt at udtræde af bestyrelsen, men fortsætter med at være aktiv i 
ungdomsafdelingen. Tusind tak for din indsats og dine altid gode indspark og dit gode humør. 



Derudover har vores revisor Lars Jung valgt at stoppe efter mange års tro tjeneste. Vi siger tusind tak for din 
indsats. 

På motionistsiden valgte Allan sidste år at udtræde af bestyrelsen og hermed stoppe sin funktion som 
motionistformand. Vi fik etableret et motionistudvalg bestående af Jesper Olsen, Lone Guldberg og Jens 
Johansen, sidst nævnte fungere som motionistformand. SB var i år tilmeldt med 8 hold til holdturneringen og 
med rigtig flotte resultater, god kampgejst og naturligvis aktive holdledere.  

Ligeledes var Mahlers nytårs cup en succes med mange deltagere og god afvikling af kampe. 

Derudover stoppede Peter Helm som holdleder for ÆBA og Lars Jung har påtaget sig opgaven. Tak for det. 

Generelt skal der siges en stor tak til de frivillige hænder som hjælper med både stort og småt. Derudover en 
stor tak til trænere, hjælpetrænere og bestyrelsen for de mange timer de bruger på at gøre Slangerup 
Badminton til den sociale og ambitiøse klub, vi ønsker at være.  

Sidst, men bestemt ikke mindst, skal der lyde en stor tak til vores sponsorer. 
 

Katrine Lund Larsen 

Formand, Slangerup Badmintonklub 

 

Ungdomsudvalgets beretning til generalforsamlingen den 15. september 2020: 

Jeg er utrolig glad for at have taget hul min 5. sæson som ungdomsformand – Ungdomsafdeling er forsat i 
vækst og vi tiltrækker flere og flere spillere fra vores nabobyer (Lynge, Ganløse, Frederikssund, Jægerspris, 
Ølsted, Skævinge og Frederiksværk) og i sidste sæson landene vi på ca. 120 børn og unge som spillede på 
et af vores ungdomshold  

I sidste sæson havde vi 62 ungdomsspillere, der enten deltog på et af vores 8 holdturneringshold og/eller 
ved individuelle ungdomsturneringer, og vores ungdomsspillere er allerede godt i gang med denne sæsons 
individuelle ungdomsturneringer, og jeg har netop tilmeldt 10 hold til ungdomsholdturnering hvilket er ny 
rekord for Slangerup Badminton.  

Sidste sæson slutte vi ungdomsholdturneringe af med at ét hold, der var udtaget til 
Sjællandsmesterskaberne og to hold udtaget til DM for hold – men desværre blev dette ikke til noget pga. 
Covid-19 , så vi ved ikke om vil havde fået nogle nye Sjællandsmestre eller Danmarksmestre i Slangerup 
Badminton. 

Det var også i sidste sæson vi for første gang skiftede Landsbadmintonstævnet ud med en tur til vores 
venner i Aakirkeby på Bornholm, og igen med rekord mange tilmelding – 37 spillere og 5 ledere. Det var en 
helt fantastisk tur, trods den noget ”spændende” sejltur fra Ystad til Rønne , Turen til Aakirkeby 
inkluderede udover 3 dage med turnering også en turisttur rundt på Bornholm sammen med spillere og 
ledere fra Jernløse badminton. Det er absolut en gentagelse værd, og noget vi så frem til skulle gentages i 
denne sæson, men desværre har Covid-19 også spændt ben for at vi kunne komme til Bornholm i denne 
efterårsferie, så ungdomsudvalget er gået i tænkeboks for at lave en anden spændende aktivitet i løbet af 
sæsonen. 

Den kommende sæson bliver desværre nok præget af den sundhedsmæssige situation med Covid-19, og 
trods at vi har lavet aftaler om en del ungdomsturneringer, og gjort klar til et par træningslejre og nogle 
sociale aktiviteter gennem sæsonen. Så kan jeg se at vi allerede ved vores første ungdomsturnering i den 
kommende weekend kun har ca. halvt så mange tilmeldte som vi plejer – men vi afvikler turneringen, og 
glæder os over at vi trods alt kan få startet turneringssæsonen op så ”normalt” som muligt. 

Endeligt vil jeg, som jeg plejer, opfordre alle til give en hånd med når der er aktiviteter både i 
ungdomsafdelingen, men også helt generelt på tværs af hele Slangerup Badminton – vi kan kun gennemføre 



alle planlagte aktiviteter hvis vi kan regne med at få nogle flere frivillige – for kun ved fælles indsats kan alle 
opgaver blive løftet til glæde for alle spillere i Slangerup Badminton. 

Og slutteligt vil jeg takke alle jer, der allerede bruger meget eller blot en del af deres dyrebare fritid, på at 
hjælpe os, og jeg glæder mig til den forsatte udvikling af ungdomsafdelingen her i Slangerup Badminton   

 

Seniorafdelingens beretning 2019/2020: 

Sæsonen var, på trods af corona i 2. halvdel, alligevel en pæn succes på flere måder. 

Vi startede sæsonen med en træningslejr i Karlslunde hvor den unge trup blev rystet godt sammen. 

Og sammenholdt med de 2 ugentlige træninger, med Torben og Brian som trænere, lykkedes det at skabe et 
så godt fundament at serie 2 holdet nappede en flot 5. plads i rækken. Stor kompliment til truppen og 
specielt de unge spillere som, på trods af erfarne modstandere kæmpede godt og udviklede sig undervejs. 

Der er virkelig noget at bygge videre på. 

Den årlige senior-turnering blev afholdt for 2. gang og var bestemt en succes med deltagelse af 73 spillere 
fra 22 klubber, en klar fremgang fra den 1. udgave. 

På den sociale og menneskelige front gjorde Minna en stor indsats med planlægning og afholdelse af flere 
sociale arrangementer og de er en vigtig del af et godt fællesskab. 

I den nye sæson har vi truffet en modig beslutning og ændret på træningstiderne for at skabe bedre rammer 
for at de unge spillere både kan nå deres træning og skole/lektier mv. 

Konkret har vi smeltet ungdoms-eftermiddagen sammen med voksen-tiderne således at træningen kører 19-
21. Indtil videre er det en pæn succes med stort fremmøde og et klart bedre træningsmiljø med flere 
muligheder. Vi takker motionisterne og klubben i øvrigt for at tage pænt i mod ændringerne som selvfølgelig 
har haft en konsekvens på godt og mindre godt. 

Ovenstående forandring er et af flere skridt på vejen i mod en bedre og mere sammenhængende senior-
afdeling. I samarbejde med bestyrelsen har vi defineret følgende værdisæt og mål: 

Værdisæt for senior: 

Vi inkluderer og giver alle en mulighed for at spille og spille med 

Der er altid nogen der er bedre og nogen der næsten er lige så gode, men vi lærer af hinanden og 
respekterer de forskelligheder vi har. 

Hvis alle bidrager, får ALLE et bedre trænings-miljø. 

Senior-formand/udvalg og trænerne definerer rammerne – I spillere har forpligtelsen til at fylde dem ud. 

Organisatorisk målsætning – på den korte bane: 

 Skabe et modnet træningsmiljø med respekt for truppens sammensætning 
 Tilknytte flere unge/voksne der kan drive/drive med 

Sportslig målsætning ->2023: 
Førsteholdet spiller i serie 1 og er forankret på dette niveau eller højere. 

2. holdet spiller ligeledes 6+4 og spiller sandsynligvis i serie 3 og/eller ligger i bunden/midten af serie 2. 

------- 

Med stor Badminton-hilsen, Claus Mahler 





 

 
 

 
 



 
 

 
 



 
 

 
 
 
 
 
 
 


